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Resumo: Este trabalho tem por objetivo identificar as atribuições da Guarda Municipal de 

Volta Redonda sobre a análise dos munícipes e dos guardas, buscando analisar a relevância da 

instituição na segurança da população Volta Redondense, considerando, para tanto, o Estatuto 

Geral das Guardas Municipais que propõe um novo paradigma de segurança pública. Com 

isso, busca-se verificar se o poder de polícia pela Guarda Municipal interfira ou não nas 

atribuições dos guardas.  A partir de uma pesquisa descritiva que teve como procedimento 

técnico utilizado um estudo de caso na Guarda Municipal de Volta redonda, onde os dados 

foram obtidos com entrevistas e questionários, tanto com munícipes quanto agentes da Guarda 

Municipal, escolhidos de forma aleatória, de ambos os sexos. Assim, foi possível realizar uma 

leitura atenta das opiniões e descrições de cada um dos respondentes na busca dos 

significados da pesquisa. Concluiu-se que há uma concordância entre a percepção dos agentes 

e dos munícipes Volta Redondenses no que se referente à atuação de forma abrangente da 

Guarda Municipal em todo território municipal e as atribuições com poder de polícia. 

 

Palavras-chave: Guarda Municipal; Poder de Polícia; Volta Redonda; Lei 13.022/14 

 

1. Introdução 

 Nos últimos anos, Volta Redonda e, em larga medida, o Estado do Rio de Janeiro, 

tem vivenciado um crescente envolvimento do poder local, por meio das prefeituras 

municipais e da sociedade civil organizada, no desenvolvimento e execução de políticas 

públicas de segurança e de prevenção à violência e à criminalidade. A segurança pública 

objetiva manter a ordem pública, entendida como uma situação em que o convívio social é 

pacífico, sem ameaça de violência ou revolta que venham a contribuir com o aumento da 

criminalidade. A questão da segurança é um direito fundamental que exige prestações, 

corroborando para a preservação e restabelecimento do convívio social almejado (SILVA, 

2002), e uma dessas ações pode ser executada pelo município. 

 A municipalização da segurança pública é uma realidade na qual os municípios 

tendem a preparar, tendo em vista a descentralização do Estado. Entre os agentes 

institucionais incumbidos dessa missão, tem-se nas Guardas Municipais, que possuem 

previsão expressa na Constituição Federal de 1988, em seu art. 144, §8, uma boa opção na 

tentativa de alcançar a melhor forma de efetivação da segurança social, e uma consequente 

melhora desta problemática área. (NAVAL, 2012). Ademais, as Guardas Municipais foram 

regulamentadas pelo Estatuto Geral das Guardas Municipais, lei 13.022/2014, onde é 

disciplinado o exercício da profissão e atribuições, bem como as competências que poderão 

ser estabelecidas pelo município no processo de sua constituição. 

 Com tal regulamentação, as Guardas Municipais passaram a possuir o direito de 

trabalhar com o poder de polícia no exercício da sua função, além de regular as atribuições 

que as Guardas Municipais já vinham exercendo nos diversos municípios brasileiros. Tal 
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cenário não gerou conflitos de atribuições com outras forças de segurança, mas sim o 

reconhecimento da importância do trabalho desenvolvido pelas Guardas Municipais.  

 Nesse contexto, surgem as seguintes indagações: Quais são as principais atribuições da 

GMVR? O poder de polícia pela GMVR é necessário no exercício das atribuições diárias, A 

GMVR atua de forma abrangente na cidade? Com o propósito de responder a estas questões, 

tem-se como objetivo geral mostrar a atuação da GMVR, suas atribuições, competências e 

importância, bem como a relação do poder de polícia, perante os agentes da guarda municipal 

e os cidadãos do município de Volta Redonda. Os objetivos específicos do presente estudo 

são: I) identificar, utilizando amostragem, a quantidade de guardas e munícipes que aceitam 

as atribuições da Guarda municipal com o poder de polícia no exercício de sua função; II) 

identificar a efetiva relevância do poder de polícia no exercício de tal função e III) identificar 

quais são as principais atribuições exercidas pela Guarda Municipal de Volta Redonda. 

Para tanto, foi realizada uma pesquisa descritiva com membros da Guarda 

Municipal e munícipes comuns do município. Destaca-se que nesse município os agentes 

exercem diversas atribuições, sejam elas: social; de conflitos entre os munícipes; controle e 

fiscalização do trânsito e proteção dos bens, serviços e instalações municipais. Além disso, 

uma pesquisa de caráter qualitativa foi desenvolvida, objetivando a análise do cenário do 

problema de pesquisa dentro do município de Volta Redonda. A relevância deste trabalho está 

pautada em dois aspectos, a saber: I) a lei 13.022/14 (Estatuto Geral das Guardas Municipais) 

visa normatizar, disciplinar e regulamentar atos e condutas, contribuindo para o controle e 

diminuição da periculosidade, sendo o poder de polícia uma ferramenta para atingir o 

objetivo, e II) as atribuições dos agentes estão se ampliando com a aprovação do Estatuto 

Geral das Guardas, sendo os guardas inseridos na segurança pública de fato e direito, cabendo 

ao município desenvolver políticas de segurança, voltados à prevenção, visando uma atuação 

que faça do agente da Guarda Municipal um civilizador da sociedade de direito.   

Quanto à estrutura do trabalho, o mesmo está estruturado como se segue: a introdução, 

seguido do referencial teórico que é o embasamento deste trabalho sobre o novo paradigma, 

na sequência apresenta-se a metodologia utilizada para obtenção dos dados necessários para 

análise; seguido dos resultados da pesquisa, conclusão e referências bibliográficas.  

 

2. Referencial Teórico 

 Neste capitulo serão definidos conceitos relevantes para atingir os objetivos 

almejados neste trabalho, isso faz se necessário para uma melhor compreensão das atribuições 

da GMVR e, para isso, é fundamental a análise de cinco aspectos. O primeiro se refere à 

definição de segurança pública. Essa temática tem sido assunto muito debatido no cenário 

brasileiro. Autoridades jurídicas e da área de segurança têm se desdobrado sobre este tema 

com o fim de estudar ou auxiliar os gestores na condução de suas instituições. O segundo 

ponto, a Ordem Pública, pode ser considerado como a ausência de desordem. O terceiro ponto 

estudado é a necessidade municipal de segurança pública. O quarto ponto é o poder de polícia, 

por acreditar que as instituições Guardas Municipais exercem funções diversas, causando 

questionamento sobre a legitimidade de sua atuação. Por fim, destaca-se o Estatuto Geral das 

Guardas Municipais (Lei 13.022/14), que visa normatizar, disciplinar e regulamentar atos e 

condutas dos guardas. 
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2.1 A Constituição e o Conceito de Segurança Pública 

 

 A Constituição Federal tratou o tema da segurança como um direito de natureza 

individual (Art. 5º) e, ao mesmo tempo, coletivo ou social (Art. 6º): 

 
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do 

direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos seguintes 

termos [...] Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o 

trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à 

maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta 

Constituição. (grifo aposto) (BRASIL, 1988) 

 

 A Constituição também estabelece a segurança como dever do Estado, direito e 

responsabilidade de todos, Art. 144: “A segurança pública, dever do Estado, direito e 

responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade 

das pessoas e do patrimônio”. Assim, com esta redação, entende-se segurança pública de 

forma compartilhada com todos os cidadãos, sendo responsabilidade de todos a construção de 

um sistema mais seguro, que viva em harmonia e em busca do desenvolvimento 

 (MARCINEIRO, 2009, p. 75). 

 

 O conceito de Segurança pública é amplo. Entre as diversas significações, no trabalho 

de Lazzarini (1995) segurança pública: 

 
Elemento e causa da ordem pública: “temos entendido ser a segurança pública um 

aspecto da ordem pública, ao lado da tranquilidade e da salubridade públicas. [...] 

Cada um deles [aspectos] é por si só a causa do efeito ordem pública, cada um deles 

tem por objetivo assegurar a ordem pública.” (LAZZARINI, 1995, p.53). 

 

 O município é hoje um dos entes federativos mais importantes, pois é nele que tudo 

acontece. É a célula de todo o conjunto do sistema federativo, sua importância foi confirmada 

com a Constituição Federal de 1988, quando instituiu ao município a autonomia politica 

administrativa, conforme preceitua os arts. 1º, 18, e 34, VII, c, todos da Constituição Federal. 

Art.1º - A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos 

Estados, Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de 

Direito e tem como fundamentos 

I- a soberania; 

II- a cidadania 

III- a dignidade da pessoa humana; 

IV- os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; 

V- o pluralismo. 

Art.18. A organização político-administrativa da Republica Federativa do Brasil 

compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos 

autônomos, nos termos desta Constituição. Art.34. - A União não intervirá nos 

Estados nem no Distrito Federal, exceto para: (...) VII- assegurar a observância dos 

seguintes princípios constitucionais: ((...) c) autonomia municipal. (BRASIL, 1988). 
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 A Constituição Federal de 1988, diz que a segurança pública, antes de ser um dever do 

Estado a ser promovida, é um direito fundamental que tem a participação de toda a sociedade 

e das instituições estatais, regida pelos valores e princípios constitucionais. Assim, União, 

Estado e Município têm sua competência definida da seguinte forma: 

 
 União: Compete à União a defesa dos seus órgãos e dos seus interesses, o 

policiamento da faixa de fronteira e o combate ao tráfico internacional e 

interestadual de drogas, prevenir e reprimir o contrabando e o descaminho, bem 

como realizar o patrulhamento das rodovias federais. 

 Estados: Os governos estaduais e do Distrito Federal realizam a segurança pública 

direta, organizando e mantendo o policiamento ostensivo, que é realizado pela 

Polícia Militar, formada por policiais uniformizados, facilmente identificados, de 

modo a criar na população uma percepção de segurança. É de competência dos 

estados ainda manter e organizar a Polícia Civil, Militar e os órgãos técnicos de 

investigação dos crimes comuns. 

 Municípios: Já os municípios têm a competência para desenvolver ações de 

prevenção à violência, por meio da instalação dos equipamentos públicos, como 

iluminação e câmeras. Os municípios também podem criar guardas municipais para 

a proteção de bens, serviços e instalações. 

2.2 O Conceito de Ordem Pública 

  

 Inicialmente, cumpre destacar que a lei processual penal brasileira não apresenta 

qualquer significado para o termo. Por outro lado, na literatura constatamos que diversos 

autores formularam conceitos para a expressão em comento. 

 Assim, encontramos, v.g., em Tourinho Filho (1999), o conceito de ordem pública 

como a paz, a tranquilidade no meio social, conceito este também adotado por Távora (2009). 

Ambos os autores não explicam de forma suficiente tal conceito, se limitando a dizer em 

quais casos estaria tal ordem periclitada, como nos casos em que o agente estiver cometendo 

novas infrações penais, sem que se consiga surpreendê-lo em flagrante delito, estiver fazendo 

apologia ou incitando ao crime, ou se reunindo em quadrilha ou bando. (TOURINHO FILHO, 

1999). Távora (2009) observa a necessidade de fixação de tal conceito a partir da 

periculosidade do agente, no risco de que, ele solto, continue delinquindo, o que não pode ser 

simplesmente deduzido de sua folha de antecedentes criminais. 

 Já Bernard (1962) apud Lazzarini (1987, p.8) com simplicidade, estabelece que "a 

ordem pública é a ausência de desordem, na verdade muitos juristas ao tentarem buscar a 

definição correta se perderam e confundiram com outros". Bernard (1962) acrescenta ainda 

que ordem pública se compõe de apenas três aspectos, a saber: segurança pública, 

tranquilidade pública e salubridade pública. Lazzarini (1987) entende da mesma forma, e 

explica que "estes três aspectos têm por objeto a própria ordem pública, e partir de tal 

colocação se pode fazer melhor interpretação do caput. Art.144 da Constituição Federal, se 

estendendo que a relação colocada pelo jurista, de uma ser aspecto da outra, é estipulada pela 

norma". 

 Os cientistas políticos Bobbio, Mantteucci e Pasquino (1998), por exemplo, asseveram 

que a definição de ordem pública é utilizada: 
“como sinônimo de convivência ordenada, segura, pacífica e equilibrada, isto é, 

normal e conveniente aos princípios gerais de ordem desejados pelas opções de base 

que disciplinam a dinâmica de um ordenamento. Nessa hipótese, ordem pública 



 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – ARTIGO CIENTÍFICO 

5 

 

constitui objeto de regulamentação pública para fins de tutela preventiva, contextual 

e sucessiva ou repressiva (...). Com a variação da inspiração ideológica e dos 

princípios orientadores (democráticos ou autocráticos, por exemplo), cada 

ordenamento dará uma disciplina própria (ampla ou restrita) das hipóteses de 

intervenção normativa e de administração direta tendentes a salvaguardar a ordem 

pública” (BOBBIO, MANTTEUCCI e PASQUINO, 1998). 

 

 Desta forma, analisando a obra dos autores citados, parece que, há um certo acordo, no 

qual é corrente o entendimento da noção de ordem pública como paz social, vulnerada pelo 

risco ponderável da repetição da ação delituosa objeto de apuração via processo judicial, 

associada à possível clamor público, operado pela prática de crime relativamente grave. 

 

2.3 A Necessidade Municipal de Segurança pública  

 O Estado sempre foi responsável pela segurança pública até que, na Constituição 

Federal de 1988, no artigo 144, essa responsabilidade passou a ser dividida com os 

municípios. O § 8º diz que: “Os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas 

à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei”. Apesar da limitação 

constitucional, o policiamento preventivo com servidores fardados e bem equipados é muito 

bem visto pela população, que clama por mais segurança devido ao aumento da criminalidade 

nos municípios (ASSIS, 2002; BRAGA, 2009, MORIN, 2000). A Constituição ainda estampa 

nos artigos 21 a 30, as competências expressas da União (art. 21 e 22), dos Estados (art. 24), 

concernente à União e aos Estados (art. 25), expressas dos municípios e (art.29 e 30), comuns 

a todos os entes. 

 Para Naval (2012), o crescimento da segurança municipal no Brasil é necessário. A 

partir da década de 90 houve algumas iniciativas nos municípios e regiões metropolitanas 

brasileiras na formulação e execução de políticas locais de prevenção do crime e da violência. 

Grandes partes das experiências municipais revelaram-se incipientes e heterogêneas, não 

somente quanto ao processo da gestão, mas, principalmente, quanto à qualidade da formação 

dos profissionais que atuam na área da segurança pública e violência urbana. 

 As Guardas têm se expandindo por duas formas: como instituições locais de 

segurança urbana preventiva e comunitária, e como instituições locais de combate e repressão 

ao crime; mecanismos da gestão municipal de segurança urbana. A gestão de segurança 

municipal, além de estar sustentada numa dimensão racional sistêmica, deve ser orientada por 

princípios ético-político suprapartidários. Contudo, não basta o gestor se adequar às novas 

exigências de competências gerenciais na área. Será necessária a constituição de uma unidade 

gestora que deve ser formalmente definida e dotada de poderes e recursos necessários para 

assumir a condução de políticas locais de segurança municipal (NAVAL, 2012).  

 Silva (1999) alega que segurança pública traz ideia de um ambiente livre de ameaças 

ou violências, permitindo que todos os cidadãos gozem de seus direitos em toda sua plenitude, 

se baseando no significado da palavra segurança, que nos remete à proteção e estabilidade de 

indivíduos ou de situações. 

 Carvalho (2011) menciona entre outros assuntos abordados, que se deve saber de 

antemão quais são as linhas para o desenvolvimento de projetos de prevenção que podem ser 

trabalhados pelo município. Programas estes de acesso à justiça e a resolução pacífica de 
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conflitos; para adolescentes, a juventude e suas famílias; mobilização social, associativismo e 

promoção de cultura de paz urbana e; qualificação de espaços públicos. 

2.4 A Guarda Municipal e o Poder de Polícia 

 Outra discussão acerca do tema relacionado às Guardas Municipais é a questão do 

Poder de Polícia e se as instituições são detentoras desse poder. 

 De início, cumpre salientar que o poder de polícia nada mais é que uma atividade 

estatal que limita o exercício dos direitos individuais em prol do interesse coletivo. Assim, 

para a administração pública manter a ordem e o bem estar social por meio do poder de 

polícia, devem-se considerar três prerrogativas: à autoexecutoriedade, à discricionariedade e à 

coercibilidade. A vontade da administração pública impõe-se sobre o particular mesmo que 

esta não seja sua vontade, em razão de ser a Administração um órgão do Estado fiscalizador 

das leis (LUZ, 2015). 

 Verifica-se ainda a importância do poder de polícia para a administração pública, 

como forma de organizar, condicionar e manter a sociedade num estado de cooperação, 

visando sempre à paz e a segurança da coletividade. 

 Nesse sentido, Mello, (2005) conceitua da seguinte forma: 

Atividade da Administração Pública, que expressa em atos normativos ou concretos, 

de condicionar, com fundamento em sua supremacia geral e na forma da lei, a 

liberdade e a propriedade dos indivíduos, mediante ação, ora fiscalizadora, ora 

preventiva, ora repressiva, impondo coercitivamente aos particulares um dever de 

abstenção (non facere), a fim de conformar-lhes os comportamentos aos interesses 

sociais consagrados no sistema normativo. 

 No mesmo sentido, o “Código Tributário Nacional. Art. 78. 

Considera-se poder de polícia a atividade da Administração Pública que, limitando 

ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção 

de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, 

aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades 

econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, 

àtranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou 

coletivos (Redação dada pelo Ato Complementar nº 31, de 1966). 

 A maioria dos doutrinadores conceitua o poder de polícia como uma faculdade do 

Estado em limitar o exercício dos direitos individuais a favor do interesse geral, o qual 

engloba tudo o que se refere à segurança pública, à ordem, à economia, à moralidade e à 

justiça, sendo assim, o poder de polícia não é exclusivo dos funcionários públicos com função 

policial, e sim expressão máxima da soberania do Poder Público exercido pelos três Poderes 

no exercício da Administração de sua competência. Todo funcionário público legalmente 

investido no âmbito de sua competência legal, atua em nome do Estado, portanto a sua 

atuação está revestida pelo Poder do Estado (VENTRIS, 2010, p. 58). 

 A competência para exercer o poder de polícia é, em princípio, caso não haja previsão 

expressa, da pessoa federativa que à Constituição Federal conferiu a competência e, caso não 

haja previsão expressa, utiliza-se o critério da predominância do interesse, segundo o qual os 

assuntos de interesse nacional estão sujeitos à regulamentação e policiamento da União; os 
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assuntos de interesse regional sujeitam-se à polícia estadual; e os assuntos de interesse local 

são tratados pelo policiamento administrativo municipal (MEIRELLES, 2006, p.109). 

 Portanto a Guarda Municipal é habilitada e pode atuar de modo preventivo ou 

repressivo toda vez que se encontrar em risco o bem-estar público, por atividades de qualquer 

natureza que venham a prejudicar a ordem, a segurança e a moral. Em sua atuação, a Guarda 

Municipal de forma preventiva pode e deve agir, impondo coerção, mas sem o emprego de 

violência, como bem explica Meirelles (2008, p.488) "O atributo da coercibilidade do ato de 

polícia justifica o emprego da força física quando houver oposição do infrator, mas não 

legaliza a violência desnecessária ou desproporcional à resistência." 

2.5 Estatuto Geral das Guardas Municipais (Lei 13.022/14) 

 A Lei Ordinária n.º 13.022, regulamentou e integrou aos órgãos de segurança públicos 

previstos as guardas municipais. A importância de se definir o trabalho das Guardas 

Municipais e a necessidade de se mostrar, com precisão e com natureza jurídica as 

competências dessas instituições, é de suma importância para garantir as atividades destes 

órgãos e de seus agentes. 

 Conforme estabelece o art. 1º, da Lei 13.022/2014, este diploma disciplina o 

dispositivo constitucional relacionado às guardas municipais, previsto no art. 144, §8º, da 

Constituição Federal. Trata-se de norma geral, aplicável a todos as guardas municipais de 

nosso país, devendo os municípios, no entanto, quando da criação de suas guardas, 

estabelecerem normas específicas em lei municipal ou, caso já existam as respectivas 

corporações, adaptarem a legislação municipal ao Estatuto no prazo de 2 (dois) anos (art. 22, 

do Estatuto) (BRASIL, 2014). 

 O art. 2º da lei em análise consagra o caráter civil das guardas municipais, 

estabelecendo ainda que seja “uniformizadas e armadas”. Ainda, atribui a elas “a função de 

proteção municipal preventiva”, ressalvando-se as competências da União, dos Estados e do 

Distrito Federal (BRASIL, 2014). 

 No art. 3º, o legislador infraconstitucional estabelece princípios mínimos de atuação 

das guardas municipais, os quais não devem ser aí encerrados, possibilitando-se ao legislador 

municipal, a criação de outros princípios, desde que respeitados os limites de atuação das 

guardas municipais, estabelecidos na Constituição e no Estatuto Geral. Do dispositivo, se 

destacam o patrulhamento preventivo – essencial para a adequada proteção do patrimônio 

municipal – e o uso progressivo da força – que segue padrões internacionais e, em casos 

extremos, faz-se necessário para o exercício das atribuições (BRASIL, 2014). 

 A nova lei trata ainda das “competências” atribuídas às Guardas Municipais – as quais 

serão tratadas, nesta abordagem, como “atribuições”, uma vez que o termo competência se 

relaciona ao exercício da jurisdição. 

 

3. Metodologia 

 Para o desenvolvimento dessa pesquisa aplicada, utilizou-se procedimentos 

qualitativos, enquadrando-se como uma pesquisa de caráter qualitativa. Segundo Flick (2002), 

esse tipo de pesquisa possui aspectos essenciais, como a escolha correta dos métodos e de 

teorias oportunas, o reconhecimento e a análise de diferentes pontos de vista, a reflexão dos 

pesquisadores acerca da pesquisa como parte do processo de produção do conhecimento, e a 

variedade de abordagens e de métodos. 
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 O desenvolvimento da pesquisa ocorreu na seção de expediente da Guarda municipal 

de Volta Redonda (GMVR), tendo apoio do gerente administrativo (Inspetor da Guarda 

Municipal com mais de vinte e cinco anos de serviço). Além disso, o presente estudo se 

configurou como uma pesquisa descritiva, especificada por Vergara (2005) em expor as 

características de determinada população ou fenômeno, estabelecer correlações entre variáveis 

e definir sua natureza, no caso, a visão dos guardas municipais e munícipes em relação às 

atribuições e o conhecimento e concordância do mesmo no que diz respeito à lei 13.022/14, 

que prevê o poder de polícia pela guarda. Além disso, levantou-se a questão do poder de 

polícia e sua real importância para segurança da cidade. Esta pesquisa apoiou-se em oito 

perguntas essenciais para o seu desenvolver, sendo algumas abertas e outras fechadas, 

dispostas alternativas em cada pergunta fechada, e o tipo de alternativa foi determinado de 

acordo com o objetivo da pesquisa. 

Segundo Gil (2002, p. 43), nas pesquisas leva-se em conta os procedimentos utilizados 

para coleta de dados para termos dois grandes grupos. No primeiro, as que se valem de fontes 

de papel: pesquisa bibliográfica e documental e, no segundo, fontes de dados fornecidos por 

pessoas: experimental, estudo de caso controle, levantamento e o estudo de caso e estudo de 

campo. A pesquisa realizada teve seu conteúdo analisado, seguindo-se o princípio 

metodológico da análise de entrevista. Por meio dessa técnica, foi possível realizar uma 

leitura atenta das opiniões e descrições de cada um dos entrevistados na busca dos dados da 

pesquisa. As transcrições dos principais trechos das entrevistas buscaram verificar a 

percepção de cada entrevistado, analisando as diferentes percepções dos agentes da guarda 

municipal e dos munícipes em relação à atuação da guarda municipal com o poder de polícia. 

4. Resultados e Discussões 

 A análise dos resultados tem por finalidade fazer o exame da pesquisa qualitativa 

sobre as respostas dadas nos questionários realizadas com os profissionais da Guarda 

Municipal e munícipes comuns. A pesquisa teve como escopo buscar a percepção dos 

cidadãos do Município de Volta Redonda e dos guardas municipais, os que vivenciam 

cotidianamente os conflitos nas ruas. 

 A Guarda Municipal de Volta Redonda teve em sua criação a atribuição de vigilância 

em todo o território do município, recebendo dentre outras incumbências, a defesa dos bens e 

instalações e vêm recebendo ao longo dos seus sessenta e cinco anos, diversos serviços, como 

a proteção dos munícipes. Observar a percepção de seus agentes e munícipes acerca do seu 

serviço; das suas ações; comprometimento e atribuições são importantes questões para o 

aprofundamento do estudo. 

 Para fins de obtenção dos dados para análise, foram entrevistados, com opção de 

anonimato, 120 integrantes da guarda municipal, que possui como população de guardas um 

total de 237 e 50 munícipes escolhidos aleatoriamente. Ao todo, foram entrevistadas 170 

pessoas, durante os meses de julho, agosto e setembro de 2017, onde 100 entrevistados, 

representando 42% da população total dos guardas e 35 entrevistados, representando 70% dos 

munícipes participante, tiveram seus questionários validados pelo autor e corresponde a 

totalidade da amostra da presente pesquisa. 

 Portanto, considerando-se a hierarquia da Guarda Municipal, somente os guardas 

responderam aos questionários. O questionário envolvia perguntas sobre temas como o 
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conhecimento das atribuições da Guarda Municipal e se o trabalho com poder de polícia é 

relevante para a mesma. A estrutura da Guarda Municipal de Volta Redonda se apresenta 

como mostrado abaixo. 

 

Fonte: Elaboração própria (2017) 

 A GMVR possui agentes capacitados como tratado nos artigos 11 e 12 do Estatuto, os 

quais estabelecem que o exercício das atribuições da guarda municipal requer capacitação 

específica, com matriz compatível com suas atividades. Permite, para tanto, a adaptação da 

matriz curricular nacional para formação em segurança pública elaborada pela Secretaria 

Nacional de Segurança Pública, o que demonstra, mais uma vez, o reconhecimento das 

guardas como integrantes do aparato de segurança pública. 

 Faculta ao município a criação de órgão de formação, treinamento e aperfeiçoamento 

dos integrantes de suas respectivas guardas, com base nos princípios norteadores 

mencionados no Estatuto, autorizando ainda a celebração de convênios ou consórcios para 

tanto. 

 Por fim, possibilita que os Estados, mediante convênio com seus municípios, 

mantenham órgão de formação e aperfeiçoamento centralizado, ressaltando-se, contudo, que 

este não pode ser a mesma instituição destina à formação, treinamento ou aperfeiçoamento de 

forças militares, consagrando, mais uma vez, a natureza civil das guardas municipais. 

 Para a efetiva realização da pesquisa e aplicação dos questionários, foi preciso que o 

comandante da GMVR autorizasse à aplicação do mesmo após análise. Para se ter uma 

amostra suficiente de guardas e munícipes para responder o questionário da pesquisa, foram 

necessários três meses na sede, atentando-me para que o mesmo guarda não respondesse mais 

de uma vez e aproveitando os munícipes que comparecia a sede da GM para solicitar algum 

serviço ou fazer reclamações na ouvidoria.    

 Desse modo, a partir do perfil dos entrevistados, pode-se proceder à análise das 

respostas dos agentes e dos munícipes a cada pergunta, para, ao final, ser possível concluir 

sobre a percepção de ambos sobre as atribuições e aceitação de se trabalhar com o poder de 
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polícia, garantindo-se um contingente de respostas eficiente, corroborando para a análise da 

pesquisa. As questões do questionário e os resultados obtidos são apresentados à frente. 

A primeira questão é: Você conhece as atribuições da Guarda Municipal? 

Na visão dos guardas municipais, 90% demonstram amplo conhecimento sobre suas 

atribuições, outros 10% falam sobre a perda de autenticidade da corporação, pois a instituição 

Guarda Municipal de Volta Redonda exerce hoje as mais diversas funções, inclusive a 

segurança pública. Os munícipes também apresentaram conhecimentos sobre as devidas 

atribuições, cerca de 15% não tem conhecimento algum sobre as devidas atribuições; 50% 

acreditam que suas atribuições são a vigilância de bem, serviços e instalações, mas, 35% 

citaram a atuação no controle do trânsito; segurança em eventos; a atuação de forma 

abrangente em diversas partes da cidade e a ordem e locais públicos. Tal ressalva demonstra 

que os entrevistados acompanham o trabalho da Guarda Municipal e tem conhecimentos de 

suas atribuições.  

Trechos da entrevista. 

“Preservação do patrimônio público, controle e fiscalização do trânsito, 

patrulhamento motorizado ou a pé, visibilidade nas ruas com intuito de passar 

sensação de segurança aos munícipes”. (GM, sexo masculino, 42 anos, 10 anos na 

instituição). 

“Conheço, sei que os guardas municipais aqui da cidade estão em todo lugar, e que 

são responsáveis por manter a ordem nos lugares públicos e multar os veículos no 

trânsito”. (Munícipe, sexo masculino, 52 anos). 

A segunda questão é: Qual a sua avaliação sobre o trabalho desempenhado pela Guarda 

Municipal?   

 

Fonte: Elaboração própria (2017) 

 Cerca de 83% dos agentes da guarda municipal declararam avaliação positiva, ou seja, 

muito bom o exercício da função, sendo 15% analisando como bom, expondo melhorias 

estruturais e salariais para uma melhor atuação e empenho dos guardas e apenas 2% avaliaram 

como ruim. Já na visão dos munícipes, 30% consideram o serviço como muito bom e 

necessário, 38% como bom e 32% avaliaram o trabalho dos guardas no exercício da função 

como ruim, necessitando investimento no profissional. 
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 Analisando os resultados ficou demonstrado que de maneira geral ambos avaliam 

como bom o serviço da guarda, mesmo que um menor percentual tenha analisado como ruim 

o trabalho desenvolvido. 

A terceira questão é: Você conhece o Estatuto Geral das Guardas Municipais (Lei 13.022/14)? 

 O resultado positivo pelos entrevistados evidenciou um distanciamento entre os 

guardas e munícipes, onde 99% dos guardas mostraram alto conhecimento da referida lei, 

enquanto apenas 6% dos munícipes mostraram algum conhecimento sobre pontos da lei, 

revelando um triste dado sobre o conhecimento de leis que beneficiam a sociedade como um 

todo. 

Trechos da entrevista. 

 “Conheço na integra e referida lei, contribui diretamente para minha profissão, 

dando amparo jurídico para exercer minha função com poder de polícia, além de 

regulamentar direito e deveres, tornando-se necessária para manter a Guarda na 

segurança pública do nosso Município”. (GM, sexo masculino, 42 anos, 10 anos de 

instituição). 

“Não conheço a referida lei, mas agora vou procurar ter ciência do que se trata.”. 

(Munícipe sexo feminino, 53 anos). 

 

A quarta questão é: Você concorda com o poder de polícia pela Guarda Municipal? 

 

Fonte: Elaboração própria (2017) 

A quarta questão refere-se ao poder de polícia pela Guarda Municipal, 94% dos 

guardas indicaram a necessidade de se trabalhar com essa prerrogativa, pois, traria segurança 

no desenvolver do serviço, propiciando um caminho mais tranquilo, dando segurança para a 

população e também do próprio agente, mas 6% dos agentes declararam a necessidade de 

outras particularidades antes do poder de polícia.  Na visão dos munícipes 68% indicaram que 

no seu entender que a Guarda já trabalha com o poder de polícia em Volta Redonda, e outros 

32% visualizaram que com poder de polícia a Guarda Municipal perde suas funções, não 

achando necessário o trabalho do guarda com essa prerrogativa. 

 Analisando os resultados ficou demonstrado que a maioria significante tanto pelos 

guardas quanto pelos munícipes, apóiam o trabalho da Guarda Municipal com o poder de 
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polícia, havendo questionamentos se com tal prerrogativa a Guarda não excederia as funções 

para qual foi criada. 

A quinta questão é: A Guarda Municipal está preparada para ampliação de suas atribuições 

com o poder de polícia? 

 Sendo exposto por 97% dos guardas que a Instituição está preparada e já desenvolve 

alguns trabalhos com essa prerrogativa, mas 3% não consideram a Instituição preparada para 

novas atribuições.  Na visão dos munícipes, 70% acreditam que com o poder de polícia a 

Instituição estaria preparada para novas atribuições e ajudaria a diminuir a criminalidade, e 

30% não consideram a Instituição preparada para exercer essa atividade, sendo a falta de 

preparo dos guardas a resposta mais comentada para justificar a negativa. 

Trechos da entrevista. 

“Não, pois nosso efetivo é pequeno para o número de atribuições com essa 

prerrogativa. A Guarda deveria ter muitos treinamentos, aprimoramentos e 

condições mínimas de trabalho para executar essas funções”. (GMF, sexo feminino, 

42 anos, 20 anos na instituição). 

“Em alguns trabalhos acho que sim, pois, tudo que vem para ajudar, para uma 

segurança pública mais eficaz, tem que ser tentado para diminuir a sensação de 

medo”. (Munícipe, sexo masculino, 55 anos). 

  Analisando os resultados, tem-se que tanto os guardas quanto os munícipes vêem com 

confiança o poder de polícia pela Instituição, pois guardas e munícipes acreditam que com o 

trabalho adequado da Instituição, esta poderá ajudar a diminuir a sensação de medo 

provocado pela criminalidade. 

A sexta questão é: A Guarda Municipal de Volta Redonda atua de modo abrangente no 

município? 

 

Fonte: Elaboração própria (2017) 

 De acordo com 98% dos agentes, sim a atuação da Guarda se faz presente em todos os 

bairros da cidade, outros 2% dos agentes descreveram que não. Já 56% dos munícipes 

responderam que a Guarda realmente se faz presente na cidade como um todo e outros 44% 

disseram que não, pois, o Centro e centros comerciais recebem mais atenção que a periferia da 

cidade. 
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 Das respostas se observa que dos agentes há um consenso quase de sua totalidade em 

afirmar o trabalho de forma abrangente em toda cidade, enquanto na óptica dos munícipes, a 

uma ressalva quanto ao trabalho desenvolvido prioritariamente no Centro da cidade e centros 

comerciais.  

A sétima questão é: Você concorda com a municipalização da segurança pública? 

 

 

Fonte: Elaboração própria (2017) 

 Os agentes responderam 91% positivamente, apontando inclusive que a Instituição já 

desenvolve atribuições de policiamento preventivo e ostensivo na cidade, mesmo com as 

poucas legislações vigentes que os amparam, mas reiteram que o trabalho da Guarda na 

segurança do município é um caminho que não retrocederá. Apenas 9% responderam 

negativamente, dizendo não estarem preparados para os problemas de segurança do 

município. Nas respostas dos questionados munícipes 99% responderam positivamente, 

considerando que políticas públicas ligadas às questões amparem os trabalhos dos guardas e 

que os mesmos possam trabalhar em apoio às polícias civil e militar para aumentar o combate 

à criminalidade. 

 Analisando esta questão, houve um sim quase unânime, as respostas de ambos sobre a 

municipalização da segurança pública foi positivamente aceita, expondo todos que segurança 

pública é dever dos governos Federais e Estaduais, mas, que os municípios têm que se 

preparar para oferecer. Conclui que os agentes e munícipes concordam com a municipalização 

da segurança pública. 

A oitava questão é: Em sua opinião, qual a maior deficiência encontrada na segurança pública 

do município? 

 Os agentes da Guarda Municipal apontaram a falta de uma Secretária de Ordem 

Pública; políticas públicas de segurança e sociais; falta de investimento na educação e 

conscientização de jovens. Na análise dos munícipes, os mesmos apontaram como deficiência 

a falta de comprometimento dos governos com a segurança pública; falta de condições 

apropriadas para o trabalho dos agentes; falta de investimento em áreas sociais e falta de leis 

mais severas.  



 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – ARTIGO CIENTÍFICO 

14 

 

 Assim, de acordo com os entrevistados, ocorre uma insatisfação geral com a falta de 

políticas públicas, tanto de segurança quanto social, e educação inadequada para os jovens, 

que afeta a essência da segurança pública junto à população volta redondense. 

 

5. Conclusão 

 A competência do município está definida no artigo 30, e, em seu artigo 144, §8º da 

Constituição da República Federativa do Brasil, que facultou a criação de guardas municipais 

destinadas à proteção do patrimônio público e de suas instalações. Por esta norma se 

compreende que a concepção da necessidade de que a segurança seja argumentada e 

reconhecida como incumbência de todos, Estado e população, fundamentando o debate do 

município e sua função na segurança. 

 Assim, para consecução do presente trabalho foram analisados 170 questionários 

aplicados aos guardas municipais e munícipes de Volta Redonda, objetivando levantar seus 

conhecimentos sobre a aceitação do poder de polícia no exercício das atribuições dos guardas 

e o novo paradigma. Além disso, um referencial bibliográfico foi construído, tornando 

possível o embasamento teórico do presente trabalho. A partir dos dados apresentados 

observa-se a aceitação das novas atribuições pala grande maioria dos guardas e munícipes no 

que diz respeito ao poder de polícia, sendo o mesmo de grande relevância para maioria dos 

respondentes, entendendo que a questão da municipalização da segurança pública está 

diretamente relacionada à diminuição da criminalidade no município.  

 Portanto, o presente trabalho identificou que o poder de polícia pela GMVR é 

necessário, uma vez que as atribuições desempenhadas demandam seu uso. Também se 

evidenciou que com o poder de polícia há concordância da maioria dos guardas e munícipes 

para mudanças nas atribuições desempenhadas pela Guarda Municipal. A atuação de forma 

abrangente em todo município, na visão do autor, cumpre uns dos requisitos impostos no 

trabalho e mostra a importância da GMVR dentro da segurança do município. 

O objetivo geral dentro da pesquisa foi atingido, uma vez que os respondentes 

demonstraram a necessidade de um novo modelo de segurança e o poder de polícia 

apresentou-se relevante para o desempenho das atribuições da GMVR. Os objetivos 

específicos também foram atendidos uma vez que os respondentes demonstraram ter ciência 

das atribuições da Guarda Municipal, mostraram-se favorável ao trabalho desempenhado pela 

Instituição, além da relevância do poder de polícia pela GMVR que apresentou resultados 

favoráveis e, portanto, na opinião deste autor, é necessário. 

 Assim, recomenda-se o uso deste artigo por pesquisadores e acadêmicos em geral, que 

visem conhecimentos locais das atribuições e competências específicas de uma Guarda 

Municipal. Como sugestão para novas pesquisas, os autores poderão abranger municípios 

vizinhos e ter uma visão abrangente de toda região Sul fluminense. Além do mais, poderão 

estender suas pesquisas a munícipes locais, visando colher opiniões a respeito das atribuições 

das Guardas Municipais na manutenção da ordem pública, no combate a criminalidade e a 

necessidade da municipalização da segurança pública. Com base em dados mais abrangentes, 

torna-se viável a confrontação das visões dos munícipes e dos guardas, estimulando o 

pensamento crítico para um maior desenvolvimento da instituição. 
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 De imediato, como limitação da presente pesquisa tem-se o obstáculo de se encontrar 

guardas inocupados para participar da entrevista, bem como a não aprofundação sobre a 

abordagem constitucional do poder de polícia, uma vez que não é o objetivo deste trabalho 

findar a discussão sobre tais conceitos.   
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